
Telif Hakkı İhlali İddiaları/Bildirimi 
 
Barilla Gıda A.Ş. ("Şirket" veya "biz"), başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyar. Uygulanabilir yasalara 

uygun olan yazılı ihbarlara yanıt vermekteyiz. Bu politika, www.barilla.com.tr ve Şirkete ait veya 

Şirket tarafından işletilen diğer siteler ("Siteler") için geçerlidir. Yasalar kapsamındaki bildirimleri 

veya karşı bildirimleri telefonla veya doğrudan Siteler üzerinden kabul etmiyoruz (bildirimler faks, e-

posta veya mektup gibi "gerçek" bildirimler olmalıdır). Taleplerinizi değerlendirmenize ve sınırlama 

olmaksızın, haksız dava açma konusunda potansiyel sorumluluk dahil olmak üzere haklarınızı ve 

sorumluluklarınızı anlamanıza yardımcı olması için hukuk danışmanına danışmak isteiyebilirsiniz. 

Siteler'de görünen materyalin fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız "Hak İhlal Ettiği 

İddia Edilen Materyal Bildirimi" göndermeniz gerekir. 

 
Hak İhlal Ettiği İddia Edilen Materyal Bildiriminde bulunmak için yazılı bildirim aşağıda belirtilen 

temsilciye ("FSEK Temsilcisi") gönderilmelidir.  

 
İhlal eden materyal bildiriminiz aşağıdakileri içermelidir: 

 
1. İhlal edildiğini iddia edilen telif haklı çalışmanın tanımlanması veya tek bir çevrimiçi sitede 

birden fazla telif haklı çalışma, tek bir bildirim ile kapsanıyorsa bu sitede bu tür işlerin temsili 

listesi; 

 
2. İhlal edildiği iddia edilen veya ihlal iddiasının konusu olan, kaldırılacak ya da erişimi devre dışı 

bırakılacak olan materyalin tanımlanması ve materyali bulmamızı sağlayacak makul ölçüde bilgiler; 

 
3. Adres, telefon numarası ve varsa, şikayet eden taraf olan sizinle iletişim kurulmasını sağlayacak 

bir e-posta adresi gibi sizinle iletişim kurmak için makul ölçüde yeterli bilgiler; 

 
4. Şikayet konusu materyalin kullanımının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanunu tarafından 

yetkilendirilmediğine samimi olarak inandığınızı gösterir beyan; 

 
5. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu, ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibinin adına 

hareket etme yetkisine sahip olduğunuzu gösteren bir beyan ve 

 
6. Fiziksel veya elektronik imzanız (ör. "/s/ [ad]") veya ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın 

sahibinin adına hareket etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası. 

 
Bildirimi posta yoluyla şu adrese gönderiniz: 

İLGİ: Barilla Gıda A.Ş. FSEK Temsilcisi 

 İçerenköy Mah. Askent Sok. Kosifler İş Merkezi No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul 
veya 

 
E-posta ile: 

Konu: İLGİ: Barilla Gıda A.Ş. FSEK Temsilcisi 

    info-tr@barilla.com

http://www.barilla.com.tr/


Karşı Bildirim 

 
İhlal edildiği iddia edilen materyal bildirimi almamızın sonucu olarak Siteler'e kaldırılan materyal 

gönderdiyseniz, FSEK Temsilcisi'ne yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bir karşı bildirim 

gönderebilirsiniz. Karşı bildirim, aşağıdakileri içermelidir: 

 
1. Kaldırılan veya erişimi devre dışı bırakılan materyalin tanımlanması ve materyalin kaldırılmadan 

veya erişiminin devre dışı bırakılmadan önce göründüğü konum (Siteler); 

 
2. Materyalin hata sonucu veya kaldırılacak ya da devre dışı bırakılacak materyalin hatalı 

tanımlanması nedeniyle kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına samimi olarak inandığınızı 

gösterir beyan; 

 
3. Adınız, adresiniz ve telefon numaranız  

 
4. Fiziksel veya elektronik imzanız (ör. "/s/ [ad]"). 

 
Bildirimi posta yoluyla şu adrese gönderiniz: 

İLGİ: Barilla Gıda A.Ş. FSEK Temsilcisi 

İçerenköy Mah. Askent Sok. Kosifler İş Merkezi No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul veya 

 
E-posta ile: 

Konu: İLGİ: Barilla Gıda A.Ş. FSEK Temsilcisi 

  info-tr@barilla.com 
 

Markalarımızın kullanımı veya haklarınızın ihlal edilmesine yönelik iddialarla ilgili sorularınız veya 

endişeleriniz olması durumunda lütfen info-tr@barilla.com adresinden bizimle iletişime geçiniz. 

mailto:info-tr@barilla.com

